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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

10.18. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
 
Hálaadásul 
 

Iz 45,1.4-6 
1Tessz 1,1-5.b 
Mt 22,15-21 

 
Évközi 29. vasárnap 
MISSZIÓS VASÁRNAP 

Gyűjtés a 
világegyház missziós 
szándékaira 

10.19. 
Hétfő 

7 † Piroska 
Ef 2,1-10 8  
Lk 12,13-21 

du. 5–7 
BRÉBEUF SZENT 
JÁNOS 

½ 7–7: rózsafüzér 

10.20. 
Kedd 

7 A Szentlélek kiáradása 
Ef 2,12-22 8 Élő Katalin 
Lk 12,35-38 

du. 5–7  
½ 7–7: rózsafüzér 
7: Hittanóra 

10.21. 
Szerda 

7  
Ef 3,2-12 7 † Lenke és Zoltán 

Lk 12,39-48 
du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér 

10.22. 
Csütörtök 

7  
Ef 3,14-21 7 † Jenő 

Lk 12,49-53 
du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér  

10.23. 
Péntek 

8 Nemzetünkért 
Ef 4,1-6 7   
Lk 12,54-59 

du. 5–7 NEMZETI ÜNNEP ½ 7–7: rózsafüzér 

10.24. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Ef 4,7-16 7 Élő és † család 

Lk 13,1-9 
 

CLARET SZENT 
ANTAL MÁRIA 

 

10.25. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† István, † Johanna 

 
Új családos közösség 
 

Kiv 22,20-26 
1Tessz 1,5c-10 
Mt 22,34-40 

 
Évközi 30. vasárnap 
 

 

A misék létszámának szabályozása miatt a fél 10-es 
misére mindig kérünk regisztrációt, melyet ezen a 
linken lehet megtenni. A fél 10-es szentmisét online is 
közvetítjük a kápolna YouTube csatornáján. 
 
A hittanórát ezen a héten – 20-án kedden – Birher 
Nándor tartja este 7 órai kezdettel a kápolnában. Az 
alkalmakat online is követni lehet. Megtekinthető élőben 
vagy az elhangzás utáni 2-3 napban. 
 
Vasárnap missziós vasárnap van, a perselypénzt a 
világegyház missziós céljainak támogatására továbbítjuk. 
 
A vírushelyzet alatt folyamatosan van lehetőség a 
perselypénz virtuális bedobására a következő számlára 
való utalással: Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna  

11100104-18246197-36000001 
A közleménybe, kérjük, írjátok be: "perselypénz". 
 
Szeptember eleje óta délután 5-től 7-ig minden 
hétköznap csendes szentségimádás van a kápolnában. 
Új szentségőrök jelentkezését is várjuk!  

Szkladányi László és Nardai Kati (20/999-3851) 
 
Október a rózsafüzér hónapja, ezért minden hétköznap,  
a szentségimádás utolsó fél órájában a rózsafüzért 
imádkozzuk közösen.                                       Gyuri atya 
 

Még zajlik a SarokPont közösségi tér felújítása, 
melyhez továbbra is várjuk a hívek adományait a 
kápolnában kihelyezett perselybe, ill. a Karolina Egyesület 
OTP-ben vezetett 11711034-20811943 számú 
bankszámlájára. A közleménybe kérjük beírni: SarokPont 
adomány. A legkisebb adományt is hálásan köszönjük!  
 
Miklós testvértől a Karolina Kápolna Karitásza kapott 
egy db. "S.O.S." telefonkészüléket. Ezt a készüléket 
térítésmentesen kölcsönözni tudjuk annak, aki a 
beüzemelés után használni tudja. Ez a készülék idős, 
vagy beteg ember felügyeletére alkalmas. Használata a 
következő: ha az őrzött személy megnyom egy speciális 
karórán levő gombot, vagy a nyakába akasztott medált, a 
készülék automatikusan felhívja a gondozót. A szerkezet 
üzembe helyezése elég bonyolult. Igény esetén 
segítséget ad: Makhult Mihály, akinél a készülék 
jelenleg is ott van. Telefonszáma: 06-1-3852739.  
Amennyiben a további használat nem szükséges, kérjük 
azt tovább adni másik rászorulónak. A személyi változást 
a Kápolna Karitászával közölni szíveskedjenek. 

Szeretettel a Karitász nevében: Szabó Ferencné 
 
A kápolnatakarítást október 24-én a Rozványi család, 
október 31-én pedig a Martini család vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
 
 

  

https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49
https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49


A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Halászné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Arendtné Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

Olvasmány: Iz 45,1.4-6    

Téma: Az Úr legyőzhetetlen erőt ad Círusnak, hogy 
felszabadítsa Isten népét. 
E szakasz főalakja Círus (Kűrosz) perzsa király. Pogány, 
és csak hallomásból tud az igaz Istenről. De Isten ismeri 
őt és szolgálatába vonja. „Kézen ragadja”, hatalmat ad 
neki a népek fölött. A próféta meg éppen „az Úr 
fölkentjének” nevezi, oly címmel, mely Dávid-háza 
királyainak jár ki. A babiloni fogság végén vagyunk, Isten 
népének reménye most (Kr.e. 538) a győzhetetlen 
Círusban van, aki meghódítja Babilont, és a fogoly 
zsidóságnak szabadulást hoz. De mint Nebukadnezár, 
úgy Círus is csak báb Isten nagy „játékában”, mely Isten 
népéért és végül is az Ő nevéért folyik: hogy kelet és 
nyugat ismerje és tisztelje Őt!   
 
Szentlecke: 1Tesz 1,1-5 
Téma: Az apostol állandó gondja, hogy a keresztények 
gyarapodjanak a hitben, a reményben és a szeretetben 
Az első tesszalonikai levelet Szt. Pál Korintusból írja 
(Kr.u. 51), kb. 20 évvel Jézus halála után. Ez Pálnak és 
talán az egész Újszövetségnek első írása. Szt. Pálnak 
oka van köszönetre és csodálkozásra. Csak pár hete volt 
Tesszalonikában Jézust hirdetve. Igéje hitet keltett, s ez 
az ő hirtelen távozása után is életképes maradt. Isten 
ereje kezdettől működött e közösségben, és Pál ebben 
látja a jelét, „hogy választottak vagytok”. Az első három 
fejezet emlékezés és hála, mert csak a hálás szív fogja föl 
a kapott kegyelem nagyságát. A hálás emlékezés azt is 
megmutatja, hogy mi legyen a keresztények és az 
egyházközség útja: a hit műve, a szeretet erőfeszítése és 
helytállás a reményben: várva az Úr eljövetelét. 
 
Evangélium: Mt 22,15-21 
Téma:  Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az 
Istennek, ami az Istené 
Aki kérdést intéz Jézushoz, kiteszi magát annak, hogy 
többet kap válaszul a vártnál. A Kr.u. 6. évtől a rómaiak 
fölemelték a fejadót. Volt-e joga a császárnak ilyen adót 
egyáltalán kivetni Isten népére? A kérdés tele van politikai 
és vallási töltettel. Mint oly gyakran teszi, Jézus nem 
kijelentéssel, hanem felszólítással válaszol: „Adjátok a 
császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené!” Ez 
csak látszatra két parancs, mert egész súlya a 
másodikban van. Nem a császár, nem az adó a fontos, 
hanem hogy mit vár el Isten! Az Ő uralma nemcsak az 
ember adományát kívánja, hanem magát az embert is. 
Minden más ebből következik. 

Kitekintések. Bizonyára más válasz is lesz a 
politikára, mint a világias „újkonzervatizmus”, és ez 
felel meg a kérdésekre. A kultúra integritása 
természetfölötti felelősségen épül. E nélkül, politikai 
„jobboldal és baloldal” csak egyazon romboló 
áramnak váltogató megjelenései. A 60-as évek „Isten 
halála” mozgalom egyik vezére a halála előtt 
meggyőződött, hogy Krisztus Turini sírleple hiteles: 
megtért! Egy hittudós, aki 1965-ban „dicsőíté” a 
„Világi Várost” (Secular City), most könyvet írt, 
melyben arra számít, hogy a világi város hullását a 
vallás majd túléli. Azoké a legmeggyőzőbb szó, akik 
rég mondják: az élet oly fontos, hogy megéri 
föláldozását is, csakhogy biztosítsuk! A spanyol 

polgárháborúban (1938-39) több pap halt vértanúként 
az oltár előtt, mint Néró és Décius alatt... 1981-84 közt 
két albán püspököt halálra kínoztak. Az utolsó 30 
évben Kína keresztény vértanúinak száma 
megszámlálhatatlan: sok millió! Majdnem tízmillió 
örmény katolikust leöltek 1917 óta – ezek a század 
legjobban eltitkolt tényei! [A „mindenható” sajtóban.] 
Társadalmi intézményeink minden téren majdnem 
kényszerrel szorítanak rá, hogy középszerűek 
legyünk. Kevés kivétellel, vezetőink „arcnélküliek”, 
„hőseink” antihérók: ellenhősök, az útmutatók 
bizonytalanok, és a nagyokat lerágcsálják a törpék. A 
nagyság veszélyei nem újak, de az eláradt társadalmi 
megalkuvás: szövetség a silánysággal – ez új 
jelenség! Ilyen környezetben a felnövő nemzedék 
nemigen találhat egyenes válaszokat. Törvény, jó és 
rossz. Minden politikai tett erkölcsi választás; azt 
mondani: „Állam nem hozhat törvényt erkölcsre”, 
ugyanazt mondja, mint: „nem hozhatsz törvényt”: 
nem lehet törvény! Ez oly szembetűnő tény, mint az 
ember orra! De erre mondhatod: sosem láttam az 
orrom! Egyetlen ismeretségemet vele tükrön át, 
„visszásan” kötöttem, tehát nem látok meg képtelent, 
ha az az én képtelenem. Reflexióban (tükrözve), 
teljesen értelmes. Az ötlet, hogy nem lehet törvény 
erkölcsre, sült képtelenség... „Egyetlen értelmes” 
következés épülhet a teljes képtelenség 
futóhomokjára, hogy némely erkölcsi törvényhozás 
nem tanácsos, tehát egy sem tanácsos... Az 
egyénieskedő amerikai főbíró, Douglas így kente el az 
Alkotmányt: „Ezen jogokat az első póttörvény 
[amendment] védi, és szerintem, ezek abszolút jogok, 
kivételt nem tűrnek.” De ez egy nézet, nem is okvetlen 
gondolat; s ha döntéssé válik, az egyetemes erkölcs 
normáit önkényúri különcségekre tördeli szét. Ami ma 
a bírói gyakorlat ragálya... A bírónak „jóindulatú 
semlegessége” voltaképp finoman kendőzött erkölcsi 
despotizmus. A jogszolgáltatás jóindulatú 
semlegessége lenézi a természet föllebbező fórumát. 
A promiszkuitás és pornográfia nem abban egy, hogy 
pőrék, hanem hogy észtiprók. Nem kell több törvény 
nekünk, de több a Törvényből, ahogy a puhánynak 
nem több csont kell, hanem egyetlen kemény gerinc! 
Ezt jelenti, hogy értjük a természetet. Ha valaki így 
szól: „Törvény kéne rája!” – már nagyobb erővel 
hatott, mint amire a politikus képes lenne... A 
természeti törvény kizárása végül szolipszizmusra 
vezet [„csak én vagyok!”] – a mindenség tagadására. 
A modern szekularista az, aki tagadja a természeti 
törvény ésszerű voltát. Nem azért, mert távollátásban 
szenved, és megveti a láthatatlan Istent, hanem mert 
közellátásban szenved, és megveti a látható embert. 
Jogi pozitivizmust termel [jogos, amit annak hisz a 
„tömeg” = a bírói kar], mert nem becsüli az emberi 
természetet.          (George W. Rutler: Beyond modernity) 
 
  
 
 

Úton vagyok. Hitemmel, e misztikus két karral 

Istent keresem, Istent ölelem át. Nem elég tudni 

a szeretetet. A tudás út nélkül kárhozat. Az élő 

hit, a világot továbbteremtő Istennel való 

párbeszéd út, kapcsolat. 
Böjte Csaba testvér gondolataiból 


